
Ähtärin senioriopettajat ry

Toimintakertomus 2016 Liite nro 3 

Yleistä
Vuosi 2016 on ollut yhdistyksen kolmastoista toimintavuosi rekisteröitynä. Vuoden päättyessä 
jäsenmäärä oli 66, joista soinilaisia oli kuusi.

Hallitus
Puheenjohtaja: Toivo Rinne-Laturi
Varapuheenjohtaja: Hannu Humalamäki
Sihteeri: Liisa Taimisto 
Taloudenhoitaja: Ilpo Larja
Muut jäsenet: Pekka Poukka, Kaarina Savela ja Erkki Säkkinen
Varajäsenet: Arja Larja ja Riitta Pajuniemi

Toiminnantarkastajat
Jorma Räsänen, varalla Hannu Riihimäki
Leikekirjaa on hoitanut Liisa Taimisto.

Kokoukset
Hallituksella on ollut 5 kokousta.
Sääntöjen määräämä vuosikokous pidettiin Veljeskodin Taipale-kokoustilassa 15.2.2016.
Jäsentapaamiset on järjestetty kuukausittain, pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina.

Edustus
-  Toivo Rinne-Laturi osallistui 18.4.2016 OSJ ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka 
pidettiin  Akavatalossa Helsingissä.
 
- Ähtärin vanhusneuvostossa yhdistyksen edustajana on ollut Arja Larja, varalla Erkki Välipakka.

- Toivo Rinne-Laturi, Liisa Taimisto ja Kaija Heikkilä edustivat yhdistystämme Pohjanmaan 
senioriopettajien aluetapaamisessa 19.10.2016 Alavudella. Aluevastaava Kari Jääskeläisen 
katsauksen lisäksi ohjelmassa oli kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpään Alavus-esittely sekä 
musiikki- ja runoesityksiä. Lounaan jälkeen tutustuimme Taidekeskus Harrin pysyviin näyttelyihin 
ja  Alavuden kirkkoon oppaiden johdolla.

- Toivo Rinne-Laturi osallistui 23.11.2016 Akavatalolla OSJ:n järjestämään kotisivukoulutukseen. 
OSJ:n verkkosivuille linkitetyt yhdistysten sivut julkaistiin joulukuun alussa.

  
Retket
-  Torstaina 7.7.2016 teimme kesäretken taksipalvelu Jousmäen bussilla Keuruulle.

Ensimmäinen kohteemme oli vuosina 1756–59 rakennettu länsitornillinen Keuruun vanha kirkko, 
jonka portaita lakaiseva, kevyemmistä töistä haaveileva ja pappilan lehmiin kyllästynyt navettapiika
toivotti meidät tervetulleeksi 1800-luvun lopun hengessä. Hän tarinoi meille vuolaasti kirkon 
historiasta, kun suostuimme suosittelemaan häntä pappilan sisäpiiaksi.



Siirryimme rakennuslailla vuonna 1972 suojeltuun, museoviraston ohjauksessa kunnostettuun 
vanhaan pappilaan, jossa esittelyn jälkeen nautimme herkullisen kesälounaan noutopöydästä. 
Pappilamiljöön aittamyymälöissä teimme ostoksia ja tutustuimme aittojen taidenäyttelyihin.

Ruokailun jälkeen raukeina risteilimme kahden tunnin ajan kesäisellä Keurusselällä pappilan 
rannasta hotellille ja takaisin siipirataslaiva m/s Elias Lönnrotilla.

Retken kruunasi Tuomas Kyrön Ilosia aikoja Mielensäpahoittaja -kesäteatteriesitys isossa teltassa 
pappilan pihapiirissä. Mielensä taisivat pahoittaa niin isä ja poika kuin miniä ja emäntäkin.

 
Muut tilaisuudet
 - Vuoden ensimmäinen jäsentapaaminen oli maanantaina 18.1.2016 Ähtärin Veljeskodin Taipale-
kokoustilassa. Tilaisuus aloitettiin omakustanteisella lounaalla.
Ruokailun jälkeen metsätalousinsinööri (YAMK) Hannu Humalamäki kertoi sanoin ja kuvin 
ammattimatkailusta Euroopassa.
 
- Maaliskuun jäsentapaamisessa Ähtärin apteekin proviisori Heli-Maarit Jaskari luennoi meille 
aiheesta Ravinto ja terveys. Tilaisuus järjestettiin tiistaina 15.3.2016 Veljeskodin Taipale-
kokoustilassa.
Tapaamisen aloitimme omakustanteisilla nisukaffeilla. Esityksen jälkeen proviisori Heli-Maarit 
Jaskari tarjosi meille kanelipullan makuiset Nutri Fin -patukat.

- Huhtikuun jäsentapaamista vietettiin tiistaina 19.4.2016 lounaan merkeissä, samalla tutustuttiin 
uuteen lounaspaikkaan Ähtärin Ravintola Kebab/Pizzeriaan.

- Tiistaina 24.5.2016  tutustuttiin kolmeen eri näyttelyyn Pirkanpohjan taidekeskuksessa. 
Vanhusneuvosto sponsoroi sisänpääsyn. Sen jälkeen siirryttiin Krua Thai -ravintolaan nauttimaan 
maukkaasti maustettu lounas.

-  Teimme vierailun Tuomarniemen metsäopistoon (nyk. Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, 
Tuomarniementie 55) tiistaina 20.9.2016. Tutustuimme Hannu Humalamäen opastuksella 
Tuomarniemen rakennuksiin ja pihapiirissä olevaan puulajipuistoon, jossa on edustettuna noin 80 
kotimaista ja ulkomaista puu- ja pensaslajia.
Kahvitauon jälkeen tutustuimme koulu- ja metsämuseoon. Metsämuseon kokoelmat esittelevät 
Tuomarniemen metsäopetuksen vaiheita Tuomarniemen metsänvartijakoulun perustamisvuodesta 
1903 nykypäivään sekä metsätoimihenkilöiden työtä. Oppaana Hannu Humalamäen ohella toimi 
koulumuseon osalta Liisa Tallbacka.

- Lokakuun kuukausitapaamisessa 10.10.2016 Autopirtillä Teuvo Kärnä kertoi sanoin ja kuvin 
osakesijoittamisesta. Esitelmä kirvoitti vilkkaan keskustelun kysymyksineen. Tilaisuuden aloitimme
omakustanteisella lounaalla.

- Marraskuun kuukausitapaamisessa yrittäjä Johanna Saari kertoi sanoin ja kuvin Sun Kinon 
tarjoamista seniori- ja oopperanäytöksistä sekä valtakunnallisesta elokuvateatteritutkimuksesta, 
jossa Sun Kino oli mukana, tiistaina 15.11.2016 Autopirtillä. Tilaisuuden aloitimme 
omakustanteisella lounaalla.

- Pikkujoulua vietimme Lusianpäivänä tiistaina 13.12.2016 pito- ja lounastupa Punahilkassa. 
Yhdistys maksoi ruokailun, johon kuului alkuglögi, riisipuuro sekahedelmäsopan kera sekä 
torttukahvit. Kauneimpia joululauluja lauloimme Kaarina Savelan säestyksellä. Juhlassa luettiin 
jouluevankeliumi kalevamitalla ja esitettiin muuta jouluaiheista ohjelmaa. Arvonnassa onni suosi 
Arja Larjaa Jalkaterapiaklinikka Kaskimäki-Virtasen lahjakortilla. Leikkimielisen yhdyssanakisan 
onnekas oli Liisa Tallbacka. Punahilkan emäntä oli piilottanut puuroon useita manteleita. Mantelin 
löytämisen myötä suklaakonvehtirasian (2) ja Punahilkan lahjakortin (2) saivat Eeva Keteli, Antti 
Salminen, Kaarina Savela ja Säkkiset.



-  Arja Larjan aloitteesta Sun Kino esitti syyskaudella kaksi nimenomaan senioreille suunnattua 
draamaelokuvaa Juho Kuosmasen ohjaaman Hymyilevä mies ja Ken Loachin ohjaaman I, Daniel 
Blake.

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto on kokoontunut vuoden aikana varsinaisiin kokouksiin neljä kertaa, lisäksi kahteen
suunnittelutilaisuuteen muiden yhdistysten kanssa sekä yhteen tiedotustilaisuuteen. Monet 
yhdistyksemme jäsenet osallistuivat ikäihmisten viikon 3.-9.10.2016 tapahtumiin, joita 
vanhusneuvostokin oli organisoimassa.

Muuta
Yhdistys on sitoutunut huolehtimaan kansakoulunopettaja Liisi Peltosen hautamuistomerkistä, joka 
on hautapaikalla 1-D-08-001. Sopimus sisältää muistomerkin oikaisemisen, puhdistamisen ja sen 
ympäristön siisteydestä huolehtimisen. Sopimus ei velvoita istuttamaan kukkia, mutta jos kukkia 
halutaan istuttaa, suositellaan perennaa. Kiellettyjä ovat juurista tai siemenistä helposti leviävät, 
vaikeasti hävitettävät lajikkeet. Sopimus on voimassa 1.6.2013 - 31.12.2017. Riitta Pajuniemi ja 
Liisa Taimisto ovat huolehtineet hautapaikan kunnossapidosta.

Muistoissamme
Hannu Risto Savolainen                  4.6.1948 – 15.9.2016
Anja Kaarina Kuivila o.s. Väärni   24.8.1967 – 19.3.2016


